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Pe parcursul anilor 2017–2018, în procesul cercetare și valorificare științifică a memoriei
victimelor regimului stalinist în RSS Moldovenească au fost desfășurate activități științifice și
au fost obținute următoarele rezultate de cercetare:
1.

Documentarea a circa 200 studii de caz cu mărturii și documente din arhivele de
familie ale victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească și
stocarea/digitalizarea materialelor colectate în arhiva de istorie orală a Programului de
Stat, cu transmiterea dreptului de autor în scopul cercetării și valorificării științifice a lor

2.

Elaborarea și publicarea 2 volume de carte (colecția „Arhivele Memoriei”) și o
monografie care valorifică materialul de arhivă și documentele de istorie orală colectate
de la supraviețuitorii regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească și o culegere
de studii (volumul I al colecției „Exercițiul Memoriei”) cu materialele conferinței
științifice internaționale

3.

Elaborarea și vernisarea Expoziției foto-documentare itinerante „În cătuşele
Siberiei. Copii basarabeni deportaţi de regimul totalitar-comunist în perioada anilor
1940-1941, 1944-1953” (autori E. Postică, L. Cojocaru), în cooperare cu Muzeul
Național de Istorie a Moldovei

4.

În studiile elaborate a fost sintetizat și analizat materialul de istorie orală colectat în
cadrul documentărilor de teren și coroborat cu rezultatele cercetărilor materialelor de
arhivă. S-au efectuat peste 80 de participări la reuniuni științifice naționale și
internaționale, urmate de 65 de studii științifice care au fost prezentate spre publicare în
ediții periodice naționale și internaționale

5.

A fost organizată conferința științifică internațională „Crimele comunismului și
memoria victimelor regimului totalitar-comunist. Probleme, realizări, perspective
de cercetare”, Chișinău, 19-20 octombrie 2018; a cooperat la organizarea conferinței
științifice „Istoria și memoria regimului totalitar comunist în RASS Moldovenească
și RSS Moldovenească: contribuțiile tinerilor cercetători” la Universitatea de Stat
„B.P. Hasdeu” din Cahul, organizată împreună cu USM și USARB, 24 martie 2017

6.

Organizarea

2

seminare
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ale

Programului

de

Stat

„Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist
1

din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”, cu participarea
reprezentaților proiectelor realizate în zonele de nord și sud ale Republicii Moldova;
organizarea 2 mese rotunde cu participarea experților din România, Lituania, Republica
Moldova și a reprezentanților tinerei generații (elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi)
7.

Organizarea vernisării expoziției foto-documentare „Românii în Gulag” (autori E.
Postică, L. Cojocaru), în cooperare cu MNIM și cu MECC, în centre muzeistice și
instituții publice din România, Estonia, Letonia și Lituania

8.

Organizarea vernisării expozițiilor foto-documentare „Sub cer străin. Locuitorii
Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958” și „Război după
răboi. Rezistenţa armată antisovietică în Lituania în anii 1944-1953” ale Muzeului
Ocupației și Luptei pentru Libertate din Lituania, în sălile de expoziții ale muzeelor și
universităților din România și Republica Moldova, cu antrenarea tinerilor cercetători

9.

Prezentarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice realizate de echipele
Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor
regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941,
1944-1953” la invitația Academiei Române, 4 iulie 2017, Aula Academiei Române

10. Fortificarea cooperării și trasarea proiectelor de viitor cu instituțiile consacrate în
domeniul cercetării istoriei și memoriei victimelor regimului totalitar, la nivel
național și internațional (România, Lituania, Estonia, Polonia, Germania, Suedia,
Ucraina).
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